Екзаменаційні питання з дисципліни «Економічний аналіз» для
студентів спеціальності 5.030.50.901 «Бухгалтерський облік»
Предмет і завдання економічного аналізу.
Види і форми економічного аналізу.
Інформаційне забезпечення економічного аналізу.
Організація аналітичної роботи на підприємстві.
Методи і методичні прийоми економічного аналізу.
Методика факторного аналізу - метод обчислення різниць, метод
ланцюгових підстановок, індексний метод.
7. Аналіз структури, стану та рівня використання земельних угідь.
8. Аналіз ефективності використання сільськогосподарських угідь. Резерви її
підвищення.
9. Аналіз галузевої структури (спеціалізації) підприємства.
10. Аналіз інтенсивності виробництва та економічної ефективності
інтенсифікації.
11. Аналіз складу, руху і структури основних засобів підприємства.
12. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективності
їх використання.
13. Аналіз складу енергетичних ресурсів.
14. Аналіз використання тракторного парку.
15. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
16. Методика аналізу капітального будівництва.
17. Аналіз капітальних інвестицій по формуванню основного стада.
18. Аналіз капітальних інвестицій для придбання основних засобів і
закладання багаторічних насаджень.
19. Економічна оцінка показників ефективності капітальних інвестицій.
20. Аналіз трудового потенціалу підприємства.
21. Аналіз продуктивності праці.
22. Аналіз використання фонду оплати праці.
23. Аналіз виробництва продукції рослинництва за обсягом, асортиментом і
якістю.
24. Аналіз причин зміни посівних площ і урожайності с/г культур.
25. Резерви збільшення виробництва продукції рослинництва і поліпшення її
якості.
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26. Аналіз виробництва продукції тваринництва за обсягом, асортиментом і
якістю.
27. Аналіз причин зміни поголів’я тварин і продуктивності однієї голови.
28. Аналіз забезпеченості тварин кормами.
29. Резерви збільшення виробництва продукції тваринництва.
30. Аналіз роботи промислових виробництв.
31. Аналіз використання вантажного автотранспорту.
32. Аналіз складу витрат за всіма видами діяльності.
33. Факторний аналіз собівартості продукції.
34. Аналіз собівартості за елементами та статтями затрат.
35. Шляхи та резерви зниження собівартості продукції.
36. Аналіз звіту про фінансові результати.
37. Аналіз прибутку від реалізації продукції.
38. Аналіз використання (розподілу) прибутку.
39. Аналіз виручки від реалізації продукції.
40. Аналіз рівня рентабельності підприємства.
41. Завдання і джерела аналізу фінансового стану підприємства.
Будова бухгалтерського балансу.
42. Охарактеризуйте основні частини і розділи бухгалтерського балансу.
43. Порядок проведення горизонтального та вертикального аналізу майна
підприємства і джерел його утворення.
44. Аналіз поточної платоспроможності.
45. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
46. Оцінка активів в залежності від ступеня їх ліквідності та поточних
забов’язань в залежності від строків їх сплати.
47. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
48. Аналіз оборотності оборотних активів.
49. Аналіз ефективності використання (активів) капіталу.
50. Аналіз ділової активності підприємства.
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